Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Exforge 5 mg/80 mg tabletki powlekane
Exforge 5 mg/160 mg tabletki powlekane
Exforge 10 mg/160 mg tabletki powlekane
amlodypina/walsartan
Nale y uwanie zapozna si z treci ulotki przed zayciem leku, poniewa zawiera ona
informacje wa ne dla pacjenta.
Nale y zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
W razie jakichkolwiek wtpliwoci naley zwróci si do lekarza lub farmaceuty.
Lek ten przepisano cile okrelonej osobie. Nie naley go przekazywa innym. Lek moe
zaszkodzi innej osobie, nawet jeli objawy jej choroby s takie same.
Jeli wyst pi! jakiekolwiek objawy niepo"#dane, w tym wszelkie mo$liwe objawy niepo%&dane
niewymienione w tej ulotce, nale'y powiedzie( o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4
Spis tre)ci ulotki
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1.

Co to jest lek Exforge i w jakim celu si3 go stosuje

Lek Exforge tabletki zawiera dwie substancje: amlodypin4 oraz walsartan. Obie substancje pomagaj5
kontrolowa6 podwy7szone ci8nienie t9tnicze.
−
Amlodypina nale:y do grupy substancji zwanych „antagonistami wapnia”. Amlodypina
powstrzymuje wap; przed przedostaniem si< do =cian naczy> krwiono?nych, co hamuje skurcz
naczy@ krwionoAnych.
−
Walsartan naleBy do grupy substancji zwanych „antagonistami receptorów angiotensyny II”.
Angiotensyna II jest wytwarzana w organizmie człowieka i powoduje skurcz naczyC
krwionoDnych, podwyEszajFc ciGnienie tHtnicze. Walsartan działa poprzez zablokowanie
działania angiotensyny II.
Oznacza to, Ie obie powyJsze substancje pomagajK w blokowaniu skurczu naczyL krwionoMnych. W
rezultacie, naczynia krwionoNne rozkurczajO siP, a ciQnienie tRtnicze zostaje obniSone.
Lek Exforge jest stosowany w leczeniu wysokiego ciTnienia tUtniczego u dorosłych pacjentów, u
których ciVnienie nie jest dostatecznie kontrolowane podczas stosowania tylko amlodypiny lub tylko
walsartanu.
2.

Informacje waWne przed zastosowaniem leku Exforge

Kiedy nie stosowaX leku Exforge
−
jeYli pacjent ma uczulenie na amlodypinZ lub inne leki z grupy antagonistów wapnia. Mo[e
wyst\pi] ^wi_d, zaczerwienienie skóry lub trudno`ci w oddychaniu;
−
jeali pacjent ma uczulenie na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6). Jebli pacjent uwaca, de moee byf uczulony, powinien poinformowag
lekarza przed zastosowaniem leku Exforge;
−
jehli u pacjenta wystipujj ciklkie zaburzenia czynnomci wntroby lub zaburzenia wytwarzania
oółci, takie jak marskopq rółciowa wstroby lub zastój tółci;

po trzecim miesiucu civwy (nalexy równiey unikaz stosowania leku Exforge we wczesnym
okresie ci{|y, patrz punkt „Ci}~a”);
−
jeli pacjent ma znacznie obnione cinienie ttnicze krwi (niedocinienie);
−
jeli pacjent ma zw enie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub wstrzs kardiogenny (stan, w
którym serce nie jest w stanie dostarczy wystarczajcej iloci krwi do komórek ciała);
−
jeli pacjent ma niewydolno serca po przebytym zawale minia sercowego.
−
jeli pacjent ma cukrzyc lub zaburzenia czynnoci nerek i jest leczony lekiem obniajcym
cinienie ttnicze krwi zawierajcym aliskiren.
Jeeli którykolwiek z powyszych punktów dotyczy pacjenta, nie naley stosowa leku Exforge i
trzeba porozmawia o tym z lekarzem.
−

Ostrzeenia i rodki ostrono ci
Przed rozpocz¡ciem stosowania leku Exforge nale¢y omówi£ to z lekarzem:
−
je¤li u pacjenta wyst¥puj¦ zaburzenia §oł¨dkowo- jelitowe (wymioty, biegunka);
−
je©li u pacjenta wystªpuj« zaburzenia czynno¬ci wtroby lub nerek;
−
je®li pacjent przebył przeszczep nerki lub je¯li został poinformowany, °e wyst±puje u niego
zw²³enie t´tnic nerkowych;
−
jeµli u pacjenta wyst¶puj· zaburzenia czynno¸ci nadnerczy zwane pierwotnym
hiperaldosteronizmem;
−
je¹li u pacjenta wystºpowała niewydolno»¼ serca lub pacjent przebył zawał mi½¾nia sercowego.
Nale¿y ÀciÁle stosowaÂ siÃ do zaleceÄ lekarza w odniesieniu do dawki poczÅtkowej. Lekarz
moÆe równieÇ sprawdziÈ czynnoÉÊ nerek;
−
jeËli pacjent został poinformowany przez lekarza, Ìe wystÍpuje u niego zwÎÏenie zastawek
serca (zwane stenozÐ aortalnÑ lub mitralnÒ) lub znacznie zwiÓkszona gruboÔÕ miÖ×nia
sercowego (zwana kardiomiopatiØ przerostowÙ ze zwÚÛaniem drogi odpływu);
−
jeÜli u pacjenta wystÝpił obrzÞk, szczególnie twarzy i gardła w czasie stosowania innych leków
(w tym inhibitorów enzymu konwertujßcego angiotensynà). Jeáli u pacjenta wystâpiã takie
objawy, naleäy natychmiast przerwaå stosowanie leku Exforge i skontaktowaæ siç z lekarzem.
Pacjent nie powinien juè nigdy stosowaé leku Exforge.
−
jeêli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniëszych leków stosowanych w leczeniu wysokiego
ciìnienia krwi:
−
inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeíli pacjent ma
zaburzenia czynnoîci nerek zwiïzane z cukrzycð.
−
aliskiren.
Lekarz prowadzñcy moòe monitorowaó czynnoôõ nerek, ciönienie krwi oraz st÷øenie elektrolitów (np.
potasu) we krwi w regularnych odstùpach czasu.
Patrz takúe informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowaû leku Exforge”.
Jeüeli którykolwiek z powyýszych punktów dotyczy pacjenta, naleþy powiedzieÿ o tym lekarzowi
przed zastosowaniem leku Exforge.
Dzieci i młodzie
Nie zaleca si stosowania leku Exforge u dzieci i młodziey (w wieku poni ej 18 lat).
Lek Exforge a inne leki
Naley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a take o lekach, które pacjent planuje przyjmowa. Lekarz prowadzcy by
mo e b dzie musiał zmieni dawk i (lub) zastosowa inne rodki ostronoci. W niektórych
przypadkach moe zaj potrzeba zaprzestania zaywania jednego z leków. Odnosi si to szczególnie
do leków wymienionych poniej:
−
inhibitory ACE lub aliskiren (patrz take informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowa leku
Exforge” oraz „Ostrzeenia i rodki ostronoci”);
−
leki moczopdne (zwikszaj ce ilo!" wytwarzanego moczu);
−
lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

leki moczop#dne oszcz$dzaj%ce potas, preparaty uzupełniaj&ce potas, substytuty soli
zawieraj'ce potas i inne substancje, które mog( zwi)ksza* st+,enie potasu;
pewien rodzaj leków przeciwbólowych, zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
(NLPZ) lub selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (inhibitorami COX-2). Lekarz mo-e
równie. sprawdzi/ czynno01 nerek pacjenta;
leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon);
ziele dziurawca zwyczajnego;
nitrogliceryna i inne azotany, lub inne substancje „rozszerzaj2ce naczynia krwiono3ne”
leki stosowane w przypadku HIV/AIDS (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir);
leki stosowane w leczeniu zaka4e5 grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol);
leki stosowane w leczeniu zaka6e7 bakteryjnych (takie jak ryfampicyna, erytromycyna,
klarytromycyna, talitromycyna);
werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca);
symwastatyna (lek stosowany do zmniejszenia nadmiernego st89enia cholesterolu we krwi);
dantrolen (wlew stosowany w przypadku ci:;kich zaburze< temperatury ciała);
leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu (cyklosporyna).

Lek Exforge z jedzeniem i piciem
Pacjenci stosuj=cy lek Exforge nie powinni je>? grejpfruta ani pi@ soku grejpfrutowego, gdyA zarówno
grejpfrut, jak i sok grejpfrutowy mogB prowadziC do zwiDkszenia stEFenia substancji czynnej amlodypiny we krwi, co moGe prowadziH do nieprzewidywalnego nasilenia działania leku Exforge
polegajIcego na obniJeniu ciKnienia krwi.
CiLMa i karmienie piersiN
CiOPa
NaleQy poinformowaR lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciSTy. Zazwyczaj lekarz zaleci
zaprzestanie stosowania leku Exforge przed planowanU ciVWX lub natychmiast po stwierdzeniu ciYZy i
zaleci inny lek zamiast leku Exforge. Nie zaleca si[ stosowania leku Exforge we wczesnym okresie
ci\]y (w pierwszych 3 miesi^cach) i nie wolno go stosowa_ po trzecim miesi`cu ciaby, poniewac
mode powaenie zaszkodzif dziecku, jegli jest stosowany po 3 miesihcu ciijy.
Karmienie piersik
Nalely powiedziem lekarzowi o karmieniu piersin lub zamiarze karmienia piersio. Wykazano, pe małe
iloqci amlodypiny przenikajr do mleka ludzkiego. Lek Exforge nie jest zalecany podczas karmienia
piersis. Lekarz mote wybrau inne leczenie w trakcie karmienia piersiv, zwłaszcza w okresie karmienia
noworodków i wczewniaków.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nalexy poradziy siz lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ten mo{e powodowa| zawroty głowy, co mo}e zaburza~ zdolno koncentracji. Dlatego te, nie
naley prowadzi pojazdów, obsługiwa urz dze mechanicznych ani wykonywa innych czynnoci
wymagajcych koncentracji uwagi w przypadku wtpliwoci odnonie działania leku na konkretnego
pacjenta.
3.

Jak stosowa lek Exforge

Ten lek naley zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wtpliwoci naley zwróci
si do lekarza. To pomoe uzyska najlepsze wyniki leczenia i zmniejszy ryzyko działa
niepodanych.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Exforge to 1 tabletka na dob.
−
Zaleca si zaywa lek kadego dnia o tej samej porze.
−
Tabletki nale y połyka¡ popijaj¢c szklank£ wody.
−
Exforge mo¤na za¥ywa¦ z jedzeniem lub bez. Nie nale§y przyjmowa¨ leku Exforge razem z

grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.
W zale©noªci od reakcji na leczenie, lekarz mo«e zaproponowa¬ wiksz® lub mniejsz¯ dawk° leku.
Nie nale±y przekracza² przepisanej dawki.
Stosowanie leku Exforge u osób w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powy³ej)
Podczas zwi´kszania dawki lekarz powinien zachowaµ ostro¶no·¸.
W razie jakichkolwiek dalszych w¹tpliwoºci zwi»zanych ze stosowaniem tego leku nale¼y zwróci½ si¾
do lekarza lub farmaceuty.
Zastosowanie wi¿kszej niÀ zalecana dawki leku Exforge
W przypadku zaÁycia zbyt wielu tabletek Exforge lub przypadkowego zaÂycia tabletek przez innÃ
osobÄ, naleÅy natychmiast skonsultowaÆ siÇ z lekarzem.
PominiÈcie zastosowania leku Exforge
JeÉli pacjent zapomniał przyjÊË lek, naleÌy zaÍyÎ go tak szybko, jak to moÏliwe. NastÐpnÑ dawkÒ
naleÓy przyjÔÕ o zwykłej porze. JeÖli zbli×a siØ pora zaÙycia kolejnej dawki, naleÚy jednak pominÛÜ
zapomnianÝ dawkÞ leku. Nie naleßy stosowaà dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiátej
dawki.
Przerwanie stosowania leku Exforge
Przerwanie stosowania leku Exforge moâe spowodowaã zaostrzenie choroby. Nie naleäy przerywaå
stosowania leku, chyba æe zaleci to lekarz.
4.

Moçliwe działania niepoèédane

Jak kaêdy lek, lek ten moëe powodowaì działania niepoíîdane, chociaï nie u kaðdego one wystñpiò.
Niektóre działania niepoóôdane mogõ byö ci÷økie i mogù wymagaú natychmiastowej pomocy
lekarskiej:
Kilku pacjentów doûwiadczyło ciüýkich działaþ niepoÿdanych (mog dotyczy maksymalnie 1 na
1 000 osób). Je eli wystpi którykolwiek z wymienionych poniej objawów, naley natychmiast
poinformowa o tym lekarza:
Reakcja alergiczna z objawami takimi, jak wysypka, swdzenie, obrz ki twarzy lub warg lub j zyka,
trudno ci w oddychaniu, niskie ci nienie krwi (uczucie osłabienia, pustki w głowie).
Inne mo liwe działania niepodane leku Exforge:
Czsto (mog dotyczy maksymalnie 1 na 10 osób): Grypa; zatkany nos, ból gardła i dyskomfort
podczas przełykania; ból głowy; obrzki ramion, dłoni, nóg, kostek lub stóp; zmczenie; astenia
(osłabienie); zaczerwienienie i uczucie ciepła na twarzy i (lub) szyi.
Niezbyt czsto (mog dotyczy maksymalnie 1 na 100 osób): Zawroty głowy; nudnoci i ból brzucha;
sucho w jamie ustnej; senno, mrowienie i drtwienie dłoni i stóp; zawroty głowy, szybkie bicie
serca w tym kołatanie; zawroty głowy po wstaniu; kaszel; biegunka; zaparcia; wysypka skórna,
zaczerwienienie skóry; obrzki stawów, ból pleców; bóle stawów.
Rzadko (mog dotyczy maksymalnie 1 na 1 000 osób): Uczucie niepokoju; dzwonienie w uszach
(szum w uszach); omdlenia; oddawanie wi!kszej ilo"ci moczu ni# normalnie lub uczucie silniejszego
parcia na mocz; niemo$no%& doprowadzenia do wzwodu lub utrzymania wzwodu; uczucie ci'(ko)ci;
niskie ci*nienie krwi z objawami takimi, jak zawroty głowy, uczucie pustki w głowie; nadmierne
pocenie si+; wysypka na całym ciele; sw,dzenie; skurcze mi-.ni.
Je/li którykolwiek z tych objawów wyst0pi w stopniu ci12kim, nale3y powiadomi4 lekarza.

Działania niepo56dane zgłaszane po zastosowaniu samej amlodypiny lub walsartanu,i których
nie obserwowano po zastosowaniu leku Exforge, lub które obserwowano z wi7ksz8 cz9sto:ci; ni<
po zastosowaniu leku Exforge:
Amlodypina
W razie wyst=pienia któregokolwiek z poni>szych bardzo rzadkich, ci?@kich działaA
niepoBCdanych wystDpujEcych po zastosowaniu leku, naleFy bezzwłocznie skontaktowaG siH z
lekarzem:
nagłe wystIpienie JwiszczKcego oddechu, bólu w klatce piersiowej, skrócenia oddechu lub
trudnoLci w oddychaniu;
obrzMk powiek, twarzy oraz ust;
obrzNk jOzyka oraz gardła powodujPcy znaczne trudnoQci w oddychaniu;
ciRSkie reakcje skórne obejmujTce intensywnU wysypkV, pokrzywkW, zaczerwienienie skóry
całego ciała, silny XwiYd, pZcherze, złuszczanie oraz obrz[k skóry, zapalenie błony \luzowej
(zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie si] naskórka) lub inne reakcje
alergiczne;
zawał serca, zaburzenia rytmu serca;
zapalenie trzustki, które mo^e wywoła_ ostry ból brzucha oraz pleców z towarzysz`cym bardzo
złym samopoczuciem.
Odnotowano nastapujbce działania niepocddane. Jeeli którekolwiek z działaf niepoghdanych jest
uciijliwe dla pacjenta, lub jekli trwa ponad tydziel, nalemy skontaktowan sio z lekarzem.
Czpsto (mogq dotyczyr maksymalnie 1 na 10 osób): zawroty głowy, sennost; kołatanie serca
(odczuwanie bicia serca); zaczerwienienie; obrzuk kostek (obrzvk); ból brzucha, nudnowci.
Niezbyt czxsto (mogy dotyczyz maksymalnie 1 na 100 osób): zmiany nastroju, l{k, depresja,
bezsenno|}, dr~enie, zaburzenia smaku, omdlenia, brak odczuwania bólu; zaburzenia widzenia,
pogorszenie widzenia, szum uszny; niskie cinienie krwi; kichanie/katar spowodowane zapaleniem
błony luzowej nosa (nieyt nosa); niestrawno, wymioty; utrata włosów, wzmoona potliwo ,
swdzenie skóry, zmiana koloru skóry; zaburzenia oddawania moczu, wzmoona potrzeba oddawania
moczu w nocy, zwikszona czsto oddawania moczu; zaburzenia erekcji, dyskomfort lub
powikszenie piersi u mczyzn, ból, złe samopoczucie, bóle mini, skurcze mini; zwikszenie lub
zmniejszenie masy ciała.
Rzadko (mog dotyczy maksymalnie 1 na 1 000 osób): dezorientacja.
Bardzo rzadko (mog dotyczy maksymalnie 1 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby białych krwinek,
zmniejszenie liczby płytek krwi, co moe prowadzi do wystpienia nietypowych sinie oraz
łatwiejszego krwawienia (uszkodzenie czerwonych krwinek); nadmiar glukozy we krwi
(hiperglikemia); obrzk dziseł, wzdcia brzucha (nie yt ¡oł¢dka); nieprawidłowa czynno£¤ w¥troby,
zapalenie w¦troby, za§ółcenie skóry (¨ółtaczka), zwi©kszenie aktywnoªci enzymów w«trobowych,
które mog¬ mie wpływ na niektóre wyniki bada®; zwi¯kszenie napi°cia mi±²niowego; zapalenie
naczy³ krwiono´nych, czµsto z wysypk¶ skórn·, wra¸liwo¹º na »wiatło; zaburzenia obejmuj¼ce
sztywno½¾, dr¿enie i (lub) trudnoÀci w poruszaniu siÁ.
Walsartan
Nieznana (czÂstoÃÄ nie moÅe byÆ okreÇlona na podstawie dostÈpnych danych): zmniejszenie liczby
czerwonych krwinek, gorÉczka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakaÊeniem;
samoistne krwawienie lub powstawanie siËców; wysokie stÌÍenie potasu we krwi; nieprawidłowe
wyniki badaÎ czynnoÏci wÐtroby; upoÑledzenie czynnoÒci nerek i ciÓÔkie upoÕledzenie czynnoÖci
nerek; obrz×k, głównie twarzy i gardła; ból miØÙni; wysypka, fioletowawo-czerwone krosty; gorÚczka;
ÛwiÜd; reakcje alergiczne, pÝcherze skórne (objaw choroby zwanej pÞcherzowym zapaleniem skóry).
W przypadku wystßpienia któregokolwiek z tych objawów, naleày natychmiast poinformowaá o tym
lekarza.
Zgłaszanie działaâ niepoãädanych
Jeåli wystæpiç jakiekolwiek objawy niepoèédane, w tym wszelkie objawy niepoêëdane niewymienione
w ulotce, naleìy powiedzieí o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoîïdane moðna zgłaszañ

bezpoòrednio do (szczegóły, patrz ponióej). Dziôki zgłaszaniu działaõ niepoö÷danych moøna bùdzie
zgromadziú wiûcej informacji na temat bezpieczeüstwa stosowania leku.
Departament Monitorowania Niepoýþdanych Działaÿ Produktów Leczniczych Urzdu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
5.

Jak przechowywa lek Exforge

Lek naley przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.
Nie stosowa tego leku po upływie terminu wanoci zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Nie przechowywa w temperaturze powy ej 30°C.
Przechowywa w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgoci .
Nie u ywa leku Exforge z opakowa, które zostały wczeniej otwarte lub uszkodzone.
6.

Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Exforge
Exforge 5 mg/80 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge s amlodypina (w postaci benzenosulfonianu amlodypiny) oraz
walsartan. Kada tabletka zawiera 5 mg amlodypiny i 80 mg walsartanu.
Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna; krospowidon (typ A); krzemionka koloidalna
bezwodna; magnezu stearynian; hypromeloza (typ 2910 (3 mPa.s)); makrogol 4000; talk, tytanu
dwutlenek (E171); elaza tlenek ółty (E172).
Exforge 5 mg/160 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge s amlodypina (w postaci benzenosulfonianu amlodypiny) oraz
walsartan. Kada tabletka zawiera 5 mg amlodypiny i 160 mg walsartanu.
Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna; krospowidon (typ A); krzemionka koloidalna
bezwodna; magnezu stearynian; hypromeloza (typ 2910 (3 mPa.s)); makrogol 4000; talk, tytanu
dwutlenek (E171); elaza tlenek ółty (E172).
Exforge 10 mg/160 mg tabletki powlekane
Substancjami czynnymi leku Exforge s amlodypina (w postaci benzenosulfonianu amlodypiny) oraz
walsartan. Kada tabletka zawiera 10 mg amlodypiny i 160 mg walsartanu.
Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna; krospowidon (typ A); krzemionka koloidalna
bezwodna; magnezu stearynian; hypromeloza (typ 2910 (3 mPa.s)); makrogol 4000; talk, tytanu
dwutlenek (E171); elaza tlenek ółty (E172), elaza tlenek czerwony (E172).
Jak wyglda lek Exforge i co zawiera opakowanie
Tabletki Exforge 5 mg/80 mg s okr!głe i ciemno"ółte, z literami „NVR” po jednej stronie i „NV” po
drugiej stronie. Przybli#ony rozmiar: $rednica 8,20 mm.

Tabletki Exforge 5 mg/160 mg s% owalne i ciemno&ółte, z literami „NVR” po jednej stronie i „ECE”
po drugiej stronie. Przybli'ony rozmiar: 14,2 mm (długo()) x 5,7 mm (szeroko*+).
Tabletki Exforge 10 mg/160 mg s, owalne i jasno-ółte, z literami „NVR” po jednej stronie i „UIC” po
drugiej stronie. Przybli.ony rozmiar: 14,2 mm (długo/0) x 5,7 mm (szeroko12).
Lek Exforge jest dost3pny w opakowaniach zawieraj4cych 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 lub 280 tabletek
oraz w opakowaniach zbiorczych składaj5cych si6 z 4 pudełek tekturowych, z których ka7de zawiera
70 tabletek lub z 20 pudełek tekturowych, z których ka8de zawiera 14 tabletek. Wszystkie opakowania
dost9pne s: ze standardowymi blistrami; opakowania zawieraj;ce 56, 98 i 280 tabletek dost<pne s=
tak>e z blistrami podzielnymi na dawki pojedyncze.
Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz@ znajdowaA siB w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
Wytwórca
Novartis Farmacéutica SA
Ronda de Santa Maria 158
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Hiszpania
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleCy zwróciD siE do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas
Tel: +370 5 269 16 50

FGHIJKLM

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Novartis Bulgaria EOOD
NOP.: +359 2 976 98 28
Qeská republika

Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft.
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
SIA Novartis Baltics Eesti filiaal
Tel: +372 66 30 810

Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

RSTUVW
XYZ: +30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

[\]^_`
abc: +357 22 690 690

Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

Latvija
SIA “Novartis Baltics”
Tel: +371 67 887 070

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma Services Inc.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2019
Inne dródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajduje sif na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

